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Commissie Sport & Cultuur niet akkoord
met subsidieverordening in huidige vorm
De commissie Sport & Cultuur is woensdagavond niet akkoord gegaan met de
subsidieverordening zoals die door het college is voorgesteld.
Niet dat de commissie de verordening volledig afkeurde.
De heer A.J. Stoltenborg (PvdA) had nogal wat voorstellen waardoor ook de heer
E. Brandenbarg (WD) besloot eerst overleg met de fraktie te willen plegen.
Wethouder J.F. Geerken op /J ju beurt wenste de opmerkingen van Stoltenborg mee
te zullen nemen voor nader overleg met het college.

Stoltenborg vond het uitgangspunt van het
college dat het tekort gebonden is aan een
maximum verkeerd. "Ons standpunt is
subsidie verlenen op het te voeren beleid,
niet op tekorten". Hij tekende tevens be-
zwaar aan tegen de "ponds-ponds" verde-
ling over de verenigingen.
Ook was hij van mening dat wanneer de
overheid op gegeven moment bepaalde
subsidies niet kan realiseren, de gemeente
eventuele verstrekte subsidies aan vereni-
gingen niet dient terug te vragen. "Dit is de
verantwoordelijkheid van de gemeente",
zo vond hij.
Ook verworven inkomsten uit zelfwerk-
/aamheden dienen volgens Stoltenborg
niet "meegerekend" te worden bij de paling
van de grootte van het subsidiebedrag. Te-
vens stelde hij voor een niet gesubsidieerd
tekort door te schuiven naar een volgend
boekjaar.

Mevrouw Aartsen die namens het CDA zit-
ting heeft in de commissie Sport & Cultuur
wenste tijdens deze vergadering geen
standpunt in te nemen. "Wij komen met
onze vragenden opmerkingen in de raads-
vergadering van volgende week", zo zei zij.
Dit schoot socialist Stoltenborg in het ver-
keerde keelgat. "Wanneer U vragen be-
waart tot de raadsvergadering dan kunnen
we beter de commissievergaderingen af-
schaffen. Het is een betreurenswaardige
/;iak", zo sprak Stoltenborg. De commissie
ging overigens wel akkoord met het voor-
stel van het college inzake het sociaal Kul-
tureel plan voor de komende jaren en het
sociaal kulturele programma.

Tijdens deze commissievergadering hield
de heer J.H. W. van Burk, voorzitter van de
Stichting Sociaal Kultureel Werk te Vorden
een warm pleidooi ten einde te bewerkstel-
ligen dat de Stichting alsnog een subsidie
zal ontvangen van f. 42.500,- Het college
stelt namelijk voor om de Stichting maxi-
maal f. 23.580,- toe tekcnnen. Volgens van
Burk kan met dit bedrag niet eens het salaris
van een halve beroepskracht worden be-
taald. "Als het op deze wijze moet gebeuren
draait U ons werk de nek om", aldus de heer
van Burk tot de commissie.

"Alles staat klaar voor de
gladheidsbestitjding"
"Alles staat klaar voor de gladheidsbestrij-
ding", zo deelde wethouder J.F. Geerken in
de commissievergadering openbare wer-
ken op vragen van de heer W.B.J. Lichten-
berg (CDA) mede. De heer van de Broek,
direkteur gemeentewerken voegde er nog
aan toe dat de nieuwe zoutstrooier juist
vandaag was gearriveerd.
Wethouder Geerken deelde op vragen van
Stoltenborg mede dat wanneer er klachten,
suggesties e.d. zijn ten aanzien van het
onderhoud van de groenvoorziening in
Vorden men zich tot gemeentewerken
moet wenden. Het onderhoud wordt na-
melijk verzorgd door het werkvoorzie-
ningsschap "Delta". Wethouder Geerken
deelde nog mede dat hij zo nu en dan sa-
men met de toezichthouder van het werk-
voorzieningsschap een rondgang door de
wijken zal maken om te zien of alles naar
wens verloopt.

Kursus reparaties in huis Voorlichtingsavond
De kursus "Reparaties in huis" die de Vrou-
wenraad op haar programma heeft, start op
maandag 7 februari 1983 's avonds in het
Dorpscentrum. Deze kursus wordt gege-
ven door mevrouw Pelle van de HVP (Huis-
houdelijke en consumentenvoorlichting).
Deze kursus zet U zowel praktisch als theo-
retisch aan het werk met kleine karweitjes,
waar je in huis vaak lang tegen aanki jk t .
Hebt U eenmaal meer kijk op dit soort /a-
ken, dan pakt U ook gemakkelijker iets aan.
De kursus bestaat uit 4 lessen van 2'/2 uur.

In les l en 2 wordt veel aandacht besteed
aan elektriciteit, met name de veiligheid;
b.v. het in elkaar zetten van een stekker, zo-
wel een gewone als een geaarde, het aan-
s lu i ten van een lamp, etc. In les 3 komen
schilderen, verven en behangen aan de
orde. Waar moetje op letten als je schilder-
en behangmateriaal koopt; hoe maak je het
materiaal schoon, etc. In les 4 o.a. boren in
hout en steen. Diverse ophangsystemen,
het plakken van een fietsband etc.
Voor de/e kursus kunnen zowel vrouwen
als mannen /ich inschrijven. De prijs is f
27,- (inkl. f. 5,- kursusboek). De vrouwen-
raad verzoekt belangstel lenden zich snel op
te geven. Liefst voor Kerstmis en wel b i j
mevr. Truus Brandenbarg, tel. 2024.

Maandagavond 20 december zal de heer P.
de Vries, ambtenaar Sociale Zaken te Vor-
den een voorlichtingsavond geven over het
werken en de uitkeringen van de WWV
(Wet Werkeloosheid Voorziening); de
R.W.W. en de Algemene Bijstandswet. Hij
doet dit op de uitnodiging van de plaatselijk
F.N. V. bestuur. Ook de dames van de leden
zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze
bijeenkomst die wordt gehouden in zaal de
Herberg zal afscheid worden genomen van
bestuurslid Steenbreker.

Nutsdepartement
Kerststukjes maken met Floralia
Zoals reeds vele jaren organiseert Floralia
voor het Nutsdepartement een middag en
avond voor het maken van Kerststukjes.
Dit jaar /al dit zijn op Maandag 20 Decem-
ber a.s. in het Dorpscentrum. Met assisten-
tie van de bestuursleden van Floralia kunt
U dan zelf Uw Kerstversieringen maken.
Voorgaande jaren was hiervoor grote be-
langstell ing en wij verwachten ook nu weer
een groot aantal enthousiaste deelnemers,
om hun huis voorde komende Kerstdagen
een feestelijk aanzien te geven.
Nadere gegevens vindt U elders in dit blad.

Betaling abonnementsgeld
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de leden
van de Nederlandse Nieuwsbladpers, waartoe ook Con-
tact behoort, toestemming verleend de abonnements-
prijs te verhogen.
Het abonnementsgeld wordt nu f 35,- (inkl. 4% BTW) als u
voor 1 januari 1983 betaalt. Betaalt una 1 januari (ook giro-
betalers) dan moeten wij u f 4,- administratiekosten in re-
kening brengen. U kunt dus f 4,- verdienen als u vóór 1 ja-
nuari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr.
48.63.19.245; postgiro nr. 1.20.58.67. ten name van Druk-
kerij Weevers BV, Vorden.

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag: 8.00-
12.00 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

Éénjarige opleiding tot
bejaardenhelpende te
Zutphen
Door de Landelijke Stichting Opleidingen
Bejaardenwerk L.S.O.B. wordt reeds enige
jaren een verkorte opleiding tot bejaarden-
helpende uitgevoerd.
De éénjarige opleiding leidt op voor het
diplom bejaardenhelpende, die normaliter
een kursusduur van 2 jaar heeft.
Deze verkorte opleiding is destijds ontwik-
keld in samenwerking en in overleg met
vertegenwoordigers van de bejaardentehui-
zen met behulp van subsidies van het mi-
nisterie van Sociale Zaken.
Doel van deze opleiding is om vrouwen van
27 y^^n ouder de mogelijkheid te bieden
om^R kans op herintreden in het arbeid-
sproces dan wel behoud van hun arbeids-
plaats te vergroten. In het bejaardenwerk is
steeds meer behoefte aan gedipiomeerue
krachten.
De^eiding wordt bekostigd uit subsidies
van^Bministerie van Sociale Zaken zodat
de kursisten geen kursusgeld hoeven te be-
talen.
Voor de bejaardentehuizen die een vakatu-
re voor een aspirant-kursist ter beschikking
stellen of één van hun ongediplomeerde
werknemers naar de kursus laten gaan be-
staat de mogelijkheid een tegemoetkoming
in de loonkosten over de kursusdagen te
krijgen.
Aan deze kursus kunnen deelnemen, vrou-
wen
- die 27 jaar of ouder zijn
- die voor minstens 20 uur per week in een
bejaardenhuis (gaan) werken
- die in een test van het Gewestelijk
Arbeidsburo geschikt gebleken zijn de
opleiding in verkorte tijd te kunnen doen.
In januari 1983 start in Zutphen een éénjari-
ge opleiding tot bejaardenhelpende.
De kursusdag is dinsdag (één dag per 14 da-
gen). Kursusleidster is mevrouw H. Hen-
drikse-Benérink, Payensweg 6a, Nijmegen,
tel. 080-225802. Bij haar of het landelijk bu-
ro, Postbus 2113, Utrecht, tel. 030-334424,
kunt u nadere inlichtingen krijgen.

N.C.V.B. afd. Vorden:
"Vrouw wat nu?"
Op de bijeenkomst van de afdeling Vorden
van de N.C.V.B. werd door mevrouw E.M.
Bruyn-Sepmeyer uit Drempt de vraag ge-
steld: "Vrouw wat nu?"

Gemeentenieuws
gemeentehuis 05752-2323 • Telefoon getneenl ' 2323 Openstelling gemeentehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van

X.00-1 2.30 uur en v n i Q 1 7 . 0 1 ) u u r - S p r e e k u u r b u i i i e m e e M e r Mr. \1 V u m l e r i n k : u i l i i ens ; i l ' spr ; i ; ik - S p r e e k u u r w e t h o u d e r J .F.
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1. Verleende vergunning voor een aktie.
Burgemeester en wethouders hebben aan
de muziekvereniging "Concordia" een ver-
gunning afgegeven voor het houden van
een oliebollenaktie op zaterdag 18 decem-
ber aanstaande.

2. Verleende bouwvergunningen, publika-
ties ingevolge de Wet Arob.

Wet Arob puhlikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift

Binnen 30 Dagen na de datum van p u b l i k u -
tie moet worden ingediend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer R. Ottens, /.utphenseweg77
te Vorden, voor het bouwen van een schuur
aldaar.
2. Aan de heer H. Snellink, Bekmansdijk 4
te Vorden, voor het vergroten van een
opslagschuur.
3. Aan het Staatsbedrijf der P.T.T. te Den
Haag, voor het plaatsen van een pre-fa toi-
leteenheid nabij het perceel Ruurloseweg
106 te Vorden.

3. Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken /al aanstaande vrijdag
(17 december) niet in de gelegenheid / i j n
om zijn wekelijkse spreekuur te houden.

4. Bestrijding van gladheid door particulie-
ren.
In de komende winter staat ons well icht
weer heel wat sneeuw en ijs te wachten.
Door veel inwoners van onze gemeente

wordt de sneeuw gelukkig regelmatig van
de trottoirs voor hun panden verwijderd.
Een^goede begaanbaarheid van de t rot toirs
is voor alle mensen van groot belang, doch
met name voor bejaarden en mensen die
slecht ter been zijn. Wij verzoeken u daa-
rom dan ook om de trottoirs ook dit seizoen
weer sneeuw-en ijsvrij te houden. Voor die-
genen die hiervoor een klein duwtje in de
rug nodig hebben wijzen wij op artikel 148
van de Algemene Politieverordening, waa-
rin dit sneeuwvrij maken en bestrijden van
gladheid verplicht gesteld wordt.

Van de werkgroep "Leefbaarheid Vorden"
hebben wij het verzoek gekregen hierbij te
vermelden dat het strooien met zout ge-
vaarlijk is voor met name (zang)vogels.
Wanneer deze het zoute water drinken van
de door zout gesmolten sneeuw, sterven
/.ij b innen één dag. Namens de werkgroep
zouden wij fi dan ook wi l len , verzoeken om
sneeuw en ijs te verwijderen en niet door
zout te laten smelten.

Ze hield een korte inleiding te beginnen in
het jaar 1975 "Het jaar van de vrouw". "Wat
deden we ermee en wat doen we er mee.
Emancipatie is voor velen nog steeds een
lelijk woord en alom heerst nog discrimina-
tie", aldus mevrouw De Bruyn. Ze riep de
vrouwen op de kansen te gebruiken zich te
ontplooien. Juist binnen de vrouwenorga-
nisaties bestaan daartoe vele mogelijkhe-
den.
Na de pauze werd in groepjes gepraat over
o.a. hoe men denkt over een LTS opleiding
voor meisjes, het leven in een commune
e.d. Uit de antwoorden bleek dat, mis-
schien ongemerkt de meeste vrouwen toch
anders tegen de/e /aken aank i jken dan t ien
jaar geleden.
Van mevrouw Otten was een kort verslag
van het bezoejc aande ij^burgkerk en Li-
brije te Zutphen, waar^Pnen kon opma-
ken dat het een geslaagde middag was.
Mevrouw den Ambtman bedankte tot slot
mevrouw de Bruyn en wees op de Advvntv
bijeenkomst op 21 december. Het Nieuwe
jaar wordt ingezet met een koffie morgen op
5 januari .

Aktie Soedan van
27 november j.l. van de
Tear-fund werkgroep
De Tear-fund werkgroep zegt een ieder har-
telijk dank voor de bijdragen, zowel voor de
kollekte alswel door het kopen van Tear-
craftprodukten.
De kollekte bracht f. 1001,50 op, aan Tear-
craftprodukten werd voor ongeveer f. 600,-
verkocht. We bieden onze excuses aan, dat
we niet in staat zijn gebleken, heel het "ge-
folderde" deel van Vorden te bezoeken.
Fijn, dat we toch nog gif ten daarna kregen!
Namens A. Heida.

Amnesty International
Even een kort berichtje van de werkgroep
Amnesty International, die deze keer allen
die het afgelopen weekeinde de groep ge-
steund hebben in het uitspreken van hun
verontrusting over schendingen van men-
senrechten op de Filippijnen, hartelijk wil
danken. Er konden ongeveer 200 brieven
verstuurd worden met in totaal 550 handte-
keningen. Natuurl i jk zijn we ook blij met de
financiële steun die ons werd mogelijk
maakt.
De Fi l ippi jnenakt ie zal 15 januari regionaal
afgesloten worden met een aktivi tei tendag
in Hotel De Graafschap in Doetinchem,
waaraan ook de Vordense werkgroep haar
medewerking verleent. A.s. vrijdag en vol-
gende week, de 24ste zal op de Vordense
weekmarkt een kraam staan waar de A.I.
werkgroep kaarsen, buttons tassen, kaarten
en informatiemateriaal verkoopt, maar ook
inl icht ingen wil geven over hoe Amnesty
International grenzeloos opkomt voor de
mensenrechten.

Adventsdienst Raad van
Kerken
De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg nodigt eenieder graag uit voor de
Advents-Kerstdienst op a.s. zondagavond
19 december, de 4de en laatste Ad\en t s -
zondag. Deze dienst wordt gehouden in de
Vordense Dorpskerk en staat onder leiding
van Pastoor van Zeelst, die ook de medita-
tie houdt.
Verschillende Vordense Koren werken aan
deze oecumenische dienst mee: Het Vor-
dens Dameskoor, het Vordens Mannen-
koor, de Chr. gemengde Zangvereniging
T'.xcelsior" en het R.K. Jongerenkoor.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Er is uiteraard ook samenzang. Rudi van
Straten hoopt het orgel te bespelen. Ieder-
een is hartelijk welkom, a.s. zondagavond
19 december in de Dorpskerk.

Interkerkelijke aktie:
solidaridad
In de Adventsweken wordt in vele kerken
een kollekte gehouden voor Solidaridad, de
interkerkelijke aktie die zich richt op de ar-
men, de kleinen, de vertrapten in verschil-
lende landen van Latijns-Zuid-Amerika.
Zij moeten "vechten voor voedsel". En ze
hebben onze hulp daarbij dringend nodig.
In de dienst in de Hervormde kerk is a.s.
zondag 19 december een uitgangs-kollekte
bestemd voor Solidaridad. De Diakonie
van de Hervormde gemeente heeft deze
kollekte reeds aangekondigd in het Kerk-
blad en ook al tijdig informatie gegeven via
een uitgereikte folder. Graag attenderen we
op deze aktie Solidaridad; we willen soli-
dair-zijn, solidariteit betrachten met mede-
mensen ginds.

Een bericht van de
zendingscommissie
De inkomsten voor het werk van de Zen-
ding lopen landelijk en ook plaatselijk wat
achter bij vorige jaren. Daarom wijst de Ge-
meentelijke Zendings Commissie van de
Vordense Hervormde gemeente via kan-
selafkondiging op de Zendingsbussen bij
de uitgangen van de Dorpskerk en ook van
de Wildenburchsi. K a p e l .
Een extra gift is natuurlijk zeer welkom;
ook bij de secretaris-penningmeester van
de zendingscommissie de heer H.S.J.
Albers, Zutphenseweg 6.

Jongerenkoor "Interchrist"
wil een nieuwe start maken
Graag geven we een bericht door van het
interkerkelijke Jongerenkoor "Interchrist".
Door gelijktijdig vertrek van on/e pianiste
en een relatief groot aantal leden is onze
groep te klein geworden om door te gaan.
Wat we nodig hebben zijn zoveel mogelijk
enthousiaste jonge mensen (vanaf 16 jaar),
die van zingen houden of een bepaald mu-
/ iekinstrument kunnen bespelen. Dan
kunnen we opnieuw starten.
Iets voor jou?
We zijn iedere vrijdagavond (vaste koora-
vond) te vinden in "de Voorde" (achter de
N.H. kerk Vorden).
Voor meer informatie Henk Vaags, het Ho-
ge 11 Vorden.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: A.A.I. Aarnink en
E.J.M. Besseling.
GEHUWD: H.J. Gotink en G.W.J. Menk-
horst; W.J. Scheerders en A.M. van der
Laag; G.G.J.Z. Nijenhuis en B.B.M. Eu-
l i n k .
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK K R A N E N B U R G
Zaterdag 19.00 uur Eucha r i s t i ev i e r ing
Zondag 9.30 uur Euchar i s t i ev ie r ing

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharis t ieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 19 december, 4e Adventszondag:
10.00 uur ds. J. Woltinge (Lochem)
19.00 uur: Oecumenische Adventsdienst
Raad van Kerken. Pastoor J. van Zeelst.
m.m.v. Vordense Koren.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 19 december 10.00 uur: ds. N.J.
Dekker, Olst
19.00 uur: Past. v. Zeelst en ds. Krajenbrink
Oecumenische dienst in de N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 18 en zondag 19 december dr.
Sterringa, tel. 1255.

Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 18 december 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens avond- en nachtd iens t .

WEEKENDDIENST TANDARTS
J. Slot, Neede, tel. 05450-1300
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon december; mevr. Bran-
denbarg, tel. 2003. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur .

TAFELTJE-DEK.il
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: K a s U i n j e l a a n 15, Henge-
lo GId., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur , l )orps-
straat40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, t)orpsstraat
4()a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, te l . 05752-2129.

A.A.W. HUI l 'VI K I l N I N G
Mevr. K. A. A l t e n a , sp r eeku ren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 u u r , Dorpsstraat
4()a, t e l . 05752-3246.

A L P I I A - I I U l . P V I R l . I N I N G
Mevr. K.A. Al tena , sp r eeku ren d insdagen
donderdag 8.30-10.00 uur . Dorpsstraat
4()a, t e l . 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
U i t s l u i t e n d te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijk/usters en u i t lenen verpleegkun-
dige a r t ike len van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedri jf ' I ragter. tel. 05752-1256.

QGZO ZIEKENFONDS
Grood bod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAI ENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, t e l . 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749. ^

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Ge lder land 0X5-452220.

OPENBARE B I L B I O I I I 1 l K
Geopend: ma, di, wo, v r i j , 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uu r ; d i . a v . , vr i j .av.
IX.30-21.00 uur; wo.mid. voorle/en van
14.00-14.30 uur .

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-IX.00 uur . Verder voor
spoedgevallen bel len aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDI N
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.

L



Oude motoren, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhof laan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

10% KORTING op: nieuwe
voorzet, gas, olie, kolen, gevel,
haarden en kachels.
Allesbranders, schaatsen,
huish. art., elekt. art., schemer-
lampen, poffertjespannen,
vuurwerk (voor oud-en nieuw).
Verder gebruikte haarden, ka-
chels, fornuizen, gevelkachels,
allesbranders.
Gevraagd: haarden, gevelka-
chels, allesbranders, schaat-
sen.
Bel. 05753-1360.
Jansen Bleekstraat 1,
Hengelo.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

De Kerstdagen zijn gezellige dagen, verhoog de
sfeer met:

Die onovertroffen kerststallen
goed gevuld en met zuivere amandelspijs.

Roomboter-Amandel kerstkrans
Kerststaven
Kersttaarten of gebakjes
Kerstkransjes.
Alles vers van de Warme Bakker haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg Galleestrait 22 Vorden Telefoon 05752 . 1177

Bestel s.v.p. bijtijds.

Kunstgcbittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

/ u tphensewey 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: mooie kerstbomen
vanaf f 5,00 en Kerstgroen.
W.M. Hissink, Rietgerweg 3,
Vorden. tel. 05752-1705.

ROLLUIKEN
hoge isolatie waarde,
nu met winterkorting.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

Oude kasten, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

materialen In
teen, kunststof etc.

Grote kollektle
keukeninrichtingen.

Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ ga»/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.

bank jn, vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen In
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

De beste keuken
voor elke vrouw

Kom beslist eerst vrijblijvend bij
Holtslag kijken, voordat u uw keuken
koopt.

Nu de allernieuwste KEUKEN mo-
dellen in onze showroom

GEOPEND:
dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags ook van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 - 1 3.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

Kerstaanbiedingen!!
DAMES
Mantels
Stepmantels

ook grote maten

(ook in goede merken)

BlOUSeS in crêpe of Jersey

Kinderjacks O.a.B
Pantalons nb
Rokjes

Vrijdags koopavond
ookkoopavonden op
22-en23dec.

v.a. 98,—

v.a 139,—

v.a. 98,—

v.a. 98,—

49,-

v.a. Ju,—

2 stuks voor Ou,—

1 Of- en 1 5,-

HEREN
KOStUlimS div maten

Coats
Jacks
Uniflanel overh.

RUURLO

Bezoek de tentoonstelling
in zaal de Herberg te Vorden

Konijnen, pluimvee,
kavia's enz.

17,18 en 19 december.

KERSTBOMEN
Volop Kerstbomen, Gratis bezorgen.Omorika, beshulst, wand- en graftakkan enz.

I.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel. 05752-1464

KERSTBOMEN

Wie op bouw- of weiland een

kalkbemesting
nodig heeft,
kiest natuurlijk voor

schuimaarde

INLICHTINGEN:

LOONBEDRIJF
KORENBLEK

Warnsveld • Telefoon 05750-20853
Wichmond • Telefoon 05754- 509

Dames kuit-pantalons
in vele soorten o.a. ook in
suedine. Ze kosten nu bij De Tuunte
slechts 39,50

Dames lamswol spencers
in pastei kleuren en grote maten
wees daar snel bij want op is op 19,50

Dames watté jacks
heerlijk warm en spotgoedkoop
in michelin uitvoering 49,50

Kinder watté jacks
sterk en heerlijk warm.
Ze zijn nu slechts 49,50

Laat nu uw kostbare auto voor de ko-
mende winter goed

controleren
op: slecht aanslaan, accu, banden, ver-
lichting, ruitenvegers, werking kachel
en roestvorming.
Bel ons nu

Autobedrijf

KUYPERS
Erkend V.V.N. Keuringsstation. Dorpsstraat 12,
tel. 1393.

:*#&

*&

Monsieur B. corduroy broeken
Een fantastische sterke corduroy
broek in het bekende jeans model.
Alleen kleur grijs gaat deze week O C
de deur uit voor slechts £«),™~

&
-.# Overalls

in blauw en khaki. Een sterke overall
voor weinig geld. Probeer hem eens.
In De Tuunte nu slechts 29,50

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Vergeet u voor de feestdagen niet zo'n heerlijke

SALADE
te bestellen? Bereid met puur rundvlees en echte
mayonaise.

Bonds-Restaurant

De Rotonde
Telefoon 1519.

Onze koks maken er iets lekkers van.

KERST KERST KERST
Haal de gezelligheid in huis.
Kerstballen — Slingers - Verlichting
Kaarsen enz.
Kijk eerst bij De Tuunte en verdien veel
geld. Een voordelige Kerst is toch mooi
meegenomen.

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag



Kerstconcert Hengelo G ld. Dinsdag 21 december St. Willibrorduskerk
Aanvang 20.00 uur/Entree vrij. Hengelo's Gemengd koor / Vordens Mannenkoor

Hartelijk dank voor de vele ge-
lukwensen, bloemen en ca-
deaus, die wij op ons 25-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

Tevens wensen wij U prettige
feestdagen.

J.W. RIETMAN
H. RIETMAN-WILLEMS

7251CWVorden
Het Wiemelink 33.

AFWEZIG

NJ.EDENS
tandarts

van 27 dec. t/m 31 dec.

Voor spoedgevallen: t.a. WA.
Houtman, tel. 2253.
t.a. H.HJ.Vaneker, tel. 3372.

Wie wil mijn voortuintje voor
de Kerst nog even in orde ma-
ken.
Tel. 1322.

Te koop gevr. Volbl M.R.IJ
vaarskalveren
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden. Tel. 05753-7213

Wie heeft maandagmiddag per
abuis een verkeerde fiets mee-
genomen bij dr. Sterringa?
Gaarne bellen tel. 1598.

Billijk te koop: 5 minorca kriel
hennen.
Tragter, B. v. Hackfortweg 14
Tel. 2462.

U w oude gevels weer als nieuw
stralen en chemisch reini-
gen
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Voor een ruime sortering
Kerstartikelen
Poelman v/h Koerselman
Burg.Galleestraat12
Vorden, tel. 05752-1364.

Te koop: Kerstbomen en co-
niferen
bij AA. Walgemoet, Deldense-
weg 11, tel. 2694.

17 December a.s. treedt op in
de jeugdsoos

BERTUS SIEBELINK

Zaal open om 20.00 uur.

KERSVERS
zijn onze Kerstbomen, dus
minder naalduitval. Gratis be-
zorgen.
Boomkwekerij Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden.
Tel. 05752-1464

Te koop: 1 tafel 34 cm lang,
breed 80 cm. met schragen bij
E.J. Lensink, Almenseweg 35.

Picea Omorika voor een exc-
lusieve Kerstboom. Gratis be-
zorgen.
Boomkwekerij Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden.
Tel. 05752-1464.

AUTORIJLESSEN?

B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Melkbussen stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
Tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

REPARATIE
was- en afwasautomaicn
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, / .utphen
Tel. 05750-154K).

Hou de kou en dokter van uw
lijf, draag thermolana onder-
goed. Koop het bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

Op maondag 20 december bunt wie 25 jaor
e trouwd. Wie holt gelegenheid tut felece-
teern van 3 uur tut half 5 bie de Uitrusting,
Kapperallee 89 in Eefde.

JAN EN HENNY WAGENVOORT

December'82
'tOlthof, Dennendijk12,
7231 RD Warnsveld.

Op 21 december 1982 zijn wij 60 jaar ge-
trouwd.

R.HENDRIKSEN
L HENDRIKSEN-ZIEVERINK

Wij houden receptie op 21 december van
19.30 uur tot 21.00 uur in café Mentink,
Groenloseweg, Ruurlo.

Pronsweide, Morgenzonweg
Winterswijk, 7101 BH

Uitnodiging Kerstfeest
Ned. bond van Plattelandsvr.

Graag nodigen wij alle bejaarden en alleen-
staanden uit om samen met ons het Kerst-
feest te vieren op woensdagmiddag 22 de-
cember om 14.00 uur in zaal "De Herberg"

Opgevoerd wordt het Kerstspel „Niet de
kribbe alleen".

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen
komen, geeft u dit dan gerust even door aan
mevr. D. Wagenvoort, tel. 2176.

Kerststukjes maken
met floralia

Maandag 20 december a.s. 's middags
van half 2 tot half 4 en 's avonds van 8
tot 10 uur in het Dorpscentrum. Deel-
name geheel gratis ook voor niet leden.
Materialen zijn verkrijgbaar aan de
zaal, maar kunnen ook zelf meege-
bracht worden.
Meebrengen: bakje, fles, kandelaar
enz. en in elk geval mesje en tangetje.

Graag opgave bij:
Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1 743.
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555

F.N .V. leden opgelet
20 dec. a.s. lezing door de heer de
Vries, voor leden en echtgenotes(en)
over de onderwerpen W. W.V., R .W.W.
en Bijstand in zaal de Herberg. Aanvang
20.00 uur.

Twee boetevrije weken
De openbare bibliotheek geeft van 20
tot en met 31 december de gelegen-
heid om achterstallige boeken terug te
brengen ZONDER het heffen van boe-
tegeld.
Kijk al uw kasten na!!

Bent u uw kaart kwijt? Misschien is deze op de bi-
bliotheek.

Openbare Bibliotheek

BETALING KONTRIBUTIE

GROENE KRUIS
U kunt vanaf heden uw kontributie voor het
jaar 1982 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
Bondsspaarbank nr. 92.31.88.959 of per
Amrobank nr. 41.48.32.450 of per
postgiro nr. 84.79.03 ten name van het
Groene Kruis te Vorden.

De kontributie bedraagt
f40,- per jaar.

Wordt u na 1 februari een kwitantie aangeboden, dan
kumt er f 4,- administratie- en inkassokosten bij er, be-
taald u f 44,-

Sluitingstijden Postkantoren
op 24 en 31 december 1982

Op 24 december 1982 sluiten de post-
kantoren Vorden, Borculo, Hengelo
G ld., Ruurlo, Keyenborg en Mariënvel-
de om 16.00 uur.

Op 31 december 1982 sluiten deze
kantoren om 12.30 uur.

De avondopenstelling op de postkan-
toren Vorden en Borculo wordt ver-
schoven naar donderdagavond 23 en
30 december 1982

30/12 en oudjaar 31/12 bakken wij van 11.00 tot
18.00 uur echte verse warme

Oliebollen 10 voor 5,-
en warme

appel-biegnets P„.75 =..
Snackcounter van Rest.

„DE ROTONDE"
voor bestellingen telefoon 1519.

P.S. voor de komende feestdagen al zo'n^eerlijke
schotel besteld?

ff ffHet Hoge
School met de Bijbel

KERSTVIERING
Vrijdag 17 december a.s. hopen we
men met alle schoolkinderen in
Dorpskerk het Kerstfeest te vieren.
Aanvang 13.30 uur.
Belangstellenden zijn hartelijk wel-
kom, evenals de kinderen, die volgend
jaar op school hopen te komen.

Kerstsamenzang
in de Hervormde Dorpskerk te Vorden
Zondag 1 9 december 1 9.00 uur.

m.m.v.

Het Vordens Mannenkoor
Het Vordens Dameskoor
Chr. Gem. Zangver. "Excelsior"
R.K.Jeugdkoor
Koperblazers "Sursum Corda"

Meditatie: Pastoor van Zeelst.
Organisatie: Raad van Kerken te Vorden

en Kranenburg

GESLOTEN
Vrijdagavond 17 december in verband
met huwelijk van ons winkelmeisje
Hennie Hushof.

Barendsen Vorden b.v.
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. 05752-1261

Muziek Vereniging Concordia

jaarlijkse oliebollenaktie
op 18 december a.s.

Voor bestellingen,
J.SCHUPPERS
Almenseweg 9, Tel. 2885.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

"Kerst en nieuwjaarskaar-
ten"
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat12
Vorden. tel. 05752-1 364

Sokpantoffels f 15,-

M- KKINK

UT m llddS, huisarts

Christinalaan 18

AFWEZIG
van 20 t/m 24 december.

De praktijk wordt waargenomen voor patiënten
wier achternaam begint met de letter A t/m K
door dr. Vaneker, Zutphenseweg 62, tel. 2432.

Voor patiënten wier achternaam begint met de
letter L t/m Z door dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Te huur gevraagd: kleine villa
of bungalow liefst in bos. 6 a
7 kamers en badkamer.
Brieven onder nummer 40-1
Buro Contact.

Jonge werkende vrouw zoekt
kamers in Vorden.
Liefst eigen kookgelegenheid.
Brieven onder nummer 40-2
Buro Contact.

Wegens verhuizing te koop di-
verse gordijnen (verschillende
maten), in zeer goede staat, te-
vens bankbed met ombouw
en bijbehorend kastje.
Warnsveld, Torenlaan 24,
Tel. 05750-29010.

Te koop: droog aanmaakhout
f 40,- per kubieke meter.
Tel. 05752-6646.

ATTENTIE
wilt u vroegtijdig bestellen
voordeaanst. feestdagen,ver-
se kalkoen, haantjes, kippen
en eieren enz.
Poeliersbedrijf Rossel.
Tel. 1283, Nieuwstad 45.

AUTORIJLES?
dan naar autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Café-Restaurant
„'t Wapen van 't Medler

2e Kerstdag GEOPEND
Wij verzorgen dan graag uw Kerstdiner(s)

Belt u ons, 05752-6634
A.J. Eykelkamp
Ruurloseweg 114
Vorden

Gezellig even met uw kinderen naar de

tentoonstelling
in zaal de Herberg

Pluimvee, konijnen, cavia's
Vrijdag 1 7, zaterdag 18 en zondag 19 december.

Rubberlaarzen!!
Alle maten T 15r""

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuws tad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

terberg"
Dorpsstraat 10a, Vorden. Tel. 2243.

Salades voor de komende feestdagen?
Wij willen het U eenvoudig maken.
Door onderstaande bon in te vullen en bij ons in te leveren.
kunt U rekenen op een heerlijke Herberg-salade
die voldoet aan de volgende eisen:

- eigengemaakt en vers
— flinke porties per persoon
- ruime garnering

— inkl. folieschaal en keurig verpakt in doos.

Om de uiterste zorg aan uw salades te kunnen besteden hadden wij
eventuele bestellingen graag binnen:

Voor de kerstdagen uiterlijk woensdag 22 dec.
afhalen vrijdag 24 dec. tussen 13.00-17.00 uur.

Voor oud en nieuw uiterlijk woensdag 29 dec.
afhalen vrijdag 31 dec. tussen 13.00-17.00 uur.

Hiermede bestellen wij voor de Kerstdagen / oud en nieuw
(doorhalen wat niet van toepassing is)

pers. huzarensalade a f 5,25 p.p.
pers. russisch ei è f 7,50 p.p.
(div. vissoorten)
pers zalmsalade è f 8,50 p.p.

NAAM:

ADRES:



Bourbon pudding
vanille
chocola-
de, aard-
beien of
caramel

Knakworst,
blik 10 stuks. Vrij Produkt

Makreel in olie,
dubbelblik 440 gram Golden Wonder

slaolie.ml., nalve
perziken,
bartlett
peren of
reine
claude

Chinese
sperziebonen,Coca-Cola,

llterfies Kerstm^nge,
bakje 200 gram _ Doperwten zeer fijn,

heel blik. vrij ProduktMusketkransjes,
zonnebloemolie,
hterflacon. Vrij ProduktSneeuwblaadjes,

bakje 150 gram Aluminiumfolie,
rol 25 meter, Vrij Produkt

Chivers Engelse
marmelade,
pot 450 gram __

Chiquita
fruitcocktail,
heel blik

Cream crackers,

Frisdrank,
literfles. sinas. cola of drink

Jonge Goudse
kaas,

v.d. Mettlen
melba toast,

Diepvrn Unox ragouts,
blik 480 gram, champignon/vlees,
rund-, kip- of kalfsvlees - Amstel bier,

pijpje 0.3 liter __

met
oombo-

ter bereid,
450 gram

Gesneden
champignons, R oom bot e r

kerstkrans,Groeiitemaii
Colden wonder
chips,

Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Groente- en fruitprijzen geldig tot en met
18 december a.s.

Sperziebonen,
import, 500 gram

Gele grapefrults,
10 stuks _

Dom Ramos sherry,Cotes du Rhone, fles 0,7 liter, met Spaans
garantiezege!, diverse smakenHandperen,

Doyenne du Comice, kilo

Montagne
St. Emilion,

Liebfraumilch,
Luycks augurken,Campina

roomijstaart,

Zeiler Schwarze Cotes du
Roussillon,
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 16 december

44e jaargang nr 40

Opnieuw aktie voor Polen
Het comité, dat met behulp van veel medewerkers/sters, een klein jaar geleden met groot succes in
Vorden, Ruurlo en Barchem een hulpaktie voor Polen heeft georganiseerd, is vorige week bijeen ge-
weest in het Dorpscentrum om de situatie van dit ogeblik te bespreken. Het is gebleken, dat er on-
der de bevolking van genoemde dorpen veel is losgemaakt en dat er nu nog talloos veel contacten
zijn met bewoners van de plaatsen in Polen waar de hulp naar toe is gegaan. Aan geldelijke midde-
len heeft het comité nog een bedrag van ruim f5000,- beschikbaar, hoofdzakelijk verkregen uit te-
rugontvangen E.E.G.-subsidies. Uit diverse contacten blijkt, dat de nood in Polen nog groot is en
misschien wel groter dan eenjaar geleden. Er is naar mening van het comité alle aanleiding om op-
nieuw een hulpactie voor Polen in Vorden, Ruurlo en Barchem op touw te zetten. Het comité roept
daarom in deze dagen rond Kerstmis en de jaarwisseling de bevolking van deze plaatsen ophun ge-
voelens van medeleven aan de mensen in Polen, die grote nood hebben, te willen laten blijken. Fi-
nanciële bijdragen kunnen vanaf heden worden gestort op één van de hierna volgende bankreke-
ningen. Kleding, voedsel en andere goederen in natura zouden kunnen worden bewaard tot het mo-
ment van inzameling. Dat zal vermoedelijk begin februari 1983 worden.
Bijzonderheden daarover worden over enige tijd nog wel bekend gemaakt in Contact, maar het is
nuttig te weten, dat men nu al vast hierop in kan spelen zodat eventueel kapotte kleding kan worden
gerepareerd of gewassen. Het comité heeft de overtuiging, dat niet tevergeefs opnieuw een beroep
op de bevolking van Vorden, Ruurlo en Barchem kan worden gedaan.
Al uw bijdragen zijn welkom en worden door de Polen bijzonder gewaardeerd. Als er personen zijn,
die willen reageren of verdere informatie zouden willen nebben dan wel hulp zouden willen bieden,
kunnen contact opnemen met één van de hieronder vermelde personen.

Vóór Vorden: A.J.A. Hartelman, Decanijeweg 2, telefoon 2055
H. Janssen, Het Wiemelink 18, telefoon 2275
J.H. Lubberdink, Decanijeweg, telefoon 1988

Voor Ruurlo: W. van Langen, Willen Alexanderlaan 9, telefoon 2456
A. Snijders Domineesteeg 18, telefoon 1656

Voor Barchem: C. van Oostrum, Kerklaan 6, telefoon 687

Bankrekeningen
Amro bank, Vorden 43.43.56.557 (giro bank 837570)
Bondsspaarbank Vorden 92.31.10.755 (giro bank 949214)
Rabobank Vorden 36-64.45.553 (giro bank 862923)
Rabo bank Kranenburg 15.51.01.781 (giro bank 864310)
Rabo bank Ruurlo 35.67.27.777 (giro bank 905733)
Bondsspaarbank Ruurlo 92.36.23.000 (giro bank 1014797)
Rabo bank Barchem 33.66.29.303 (giro bank 823848)
OP REKENING: AKTIE POLEN

Zonder veel op- of aanmerkingen is de Vordense gemeenteraad gisteravond
akkoord gegaan met de gemeentebegroting voor 1983 en het daarbij behorende
investeringsschema voor wat betreft het komende kalenderjaar. Voor wat betreft
de investeringen na 1983 sprak de raad zich nog niet uit. Dat gebeurt pas in april,
als er wat meer duidelijk heid bestaat over de financiële positie waarin de ge-
meente als gevolg van bezuinigingen komt te verkeren.

Dat bij de door B&W opgestelde ontwerp-
begroting betrekkelijk weinig kanttekenin-
gen werden gemaakt, hield - althans voor
een deel - duidelijk verband met het feit dat
het ook in Vorden zuiniger aan zal moeten.
Alle drie fractievoorzitters onderkenden
ook in hun algemene beschouwingen de
noodzaak van die bezuinigingen, zij het elk
op zijn eigen manier. CDA-fraktievoorzit-
ter Voerman riep in verband met de slechter
wordende situatie op tot een eensgezind
optreden van de partijen en wilde boven-
dien toch ook nog een lichtpuntje zien:
"Per slot van rekening hebben we, zonder
dat daarvoor de onroerend goedbelasting
verhoogd moet worden, nog geld voor
nieuwe investeringen", aldus de CDA-
voorman. WD-er Tjoonk stelde vast dat de
raad de gemeentebegroting steeds kriti-
scher zal moeten bekijken 6n dat er wat be-
ter op de kleintjes gelet zal moeten worden.
PvdA-er Bosch stelde berustend vast dat
Vorden als gemeente toch niets kan doen
tegen door het Rijk opgelegde bezuinigin-
gen, maar waarschuwde meteen dat zijn
fractie niet akkoord zal gaan met maatrege-
len als lastenverzwaring voor de burgers en
afstoten van arbeidsplaatsen bij de gemeen-
te.
Enig duidelijk geschilpunt in de begroting
vormde de subsidie aan de Stichting Dorp-
scentrum. In de begroting was voor het so-
ciaal-cultureel werk dertigduizend gulden
opgenomen. De PvdA wilde dat bedrag met
tienduizend gulden vermeerderen, de WD
vond dertig mille een absoluut maximum.
Het CDA, dat overigens wel een fel pleidooi
hield voor handhaven van de part-time so-
ciaal-cultureel werker, wilde in eerste
instant ie ook niet meer dan 30.000 gulden
hiervoor op tafel leggen, maar zei wel be-
reid te zijn eventueel in de loop van 1983
wat extra geld beschikbaar te stellen. De
christen-democraten wilden zich daarop
echter absoluut niet binden, ondanks vele
pogingen van PvdA-zijde hen "over de
streep te halen".

Verordening
Diezelfde subsidie aan de stichting Dorp-
scentrum kwam weer uitgebreid aan de
orde bij de behandeling van het sociaal-cul-
tureel plan en -programma en de vaststel-
ling van de daarbij behorende nieuwe sub-
sidieverordening. Met name die verorde-
ning leverde gisteravond in de Vordense
raad heel wat meer discussiestof op dan de
begroting.
PvdA-er Stoltenborg greep die verordening
aan om weer terug te komen op de (ook hie-
rin genoemde) dertig mille subsidie. "Dat
geld is precies genoeg om het salaris te beta-
len voor de sociaal-cultureel werker", be-
toogde hij, "maar dan heeft die man verder

niets. Dan is er geen geld voor zelfs maar
een potloodje, laat staan voor activiteiten
die hij zou moeten organiseren". Hij steld
voor de subsidieverordening zodanig te
wijzigen dat er wel geld zou vrij komen voor
activiteiten en apparaatskosten, maar de
andere fracties bleven bij het eerder ingeno-
men standpunt. Zodat de pogingen van de
PvdA om meer geld vrij te maken voor het
sociaal-cultureel werk, voor de tweede keer
die dag in stemming gebracht, ook voor de
tweede maal schipbreuk leden met een dui-
delijke stemverhouding van tien tegen drie.

Subsidiegelden
Bij het verdelen van de beschikbare subsi-
diegelden zal in Vorden geen verschil wor-
den gemaakt tussen open verenigingen en
indentiteitsgebonden verenigingen, ofwel
verenigingen met een (kerkelijke) achter-
ban. De Vordense raad besloot hiertoe gis-
teravond, in afwijking van het advies van
B&W, bij de behandeling van het sociaal-
cultureel plan en -programma en de vast-
stelling van de nieuwe subsidieverorde-
ning.

Door de werkgroep die plan, programm en
verordening had samengesteld werd dat
verschil wel gemaakt. Met als motivering
dat identiteitsgebonden verenigingen ge-
makkelijker kunnen terugvallen op het
achterban en door hun kerkelijke binding
bovendien een hoge drempel kennen voor
nict-conferssionelen. De CDA-fraktie, bij
monde van mevrouw Aartsen, tekende
daartegen echter bezwaar aan. / i j betoogde
dat het gaat om zelfstandige organisaties,
diegeen duidelijke binding hebben met een
kerk(genootschap). De WD-fraktie sloot
zich bij de CDA-bezwaren aan. Probleem
vormden nu echter de financiële conse-
quenties. Als er geen verschil zou worden
gemaakt, konden de identiteitsgebonden
verenigingen immers aanspraak maken op
een hoger subsidiebedrag. En WD en
CDA wil len niet het voor subsidies totaal
beschikbare bedrag verhogen, evenmin het
geld opnieuw over de verenigingen verde-
len.

Na een langdurige discussie en een nog lan-
gere discussie kwam het college tenslotte
met een compromis-voorstel. Het extra
subsidiegeld dat nodig is, zal worden geput
uit de tienduizend gulden die de raad vorig
jaar beschikbaar stelde om de gevolgen van
de sociaal-culturele planning op te vangen.
Met uitzondering van de PvdA-fractie ging
de raad hiermee akkoord.
Niet akkoord ging het merendeel van de
raadsleden met het voorstel van de PvdA,
om de subsidieverordening zodanig te wij-
zigen dat verenigingen niet van het ene jaar

o p h d e r e geconfronteerd kunnen wor-
den met enorme kortingen op de subsidies.
De PvdA wilde die korting aan een maxi-
mum percentage binden, om verenigingen
met hoge vaste lasten (salarissen en accom-
modatiekosten) niet in moeilijkheden te
brem^^ CDA en WD gingen met dat
voorSRchter niet mee, zodat het met tien
tegen drie stemmen werd verworpen.

Bibliotheek
Vordenaren die in 1983 gebruik willen ma-
ken van de openbare bibliotheek zullen
daarvoor beduidend meer moeten betalen
dan tot nu toe het geval was. De contributie
voor volwassenen (vanaf achttien jaar) gaat
komend jaar omhoog van f. 12,50 tot acht-
tien gulden. Wethouder Geerken maakte
dit gisteren bekend bij de behandeling van
de gemeentebegroting. De contributiever-
hoging is nodig om de door het ministerie
van welzijn en cultuur doorgevoerde bezui-
nigingen op te vangen. .

Premie
"Ook het gemeentebestuur kan wat doen
aan de werkloodheid", betoogde gisteren
WD-er Tjoonk. We zouden bijvoorbeeld
aan bedrijven een premie kunnen verstrek-
ken voor iedere Vordense werkloze die een
arbeidsplaats wordt geboden". Een sugge-
stie die door wethouder Bogchelman met
graagte werd overgenomen. De wethouder
vertelde zelf ook al met die gedachten te
hebben gespeeld.

Bruidspaar kwam belofte na
Afgelopen donderdag traden Henk
Gotink en Willy Menkhorst in het hu-
welijk. Op die feestdag ontving het
bruidspaar vele cadeaux. Ook van hun
groep vaste vrienden. Daarbij werden
ook twee jonge bokjes aangeboden,
Sjors en Sjimmie genaamd alsmede
een bed, geheel gemonteerd op het
onderstel van een bakfiets. Het bruid-
spaar moest staande het feest toen
plechtis beloven de bokjes een goed le-
ven te geven en minstens een jaar te
houden. Verder diende de bruidegom
zijn bruid per bakfiets te vervoeren
naar zaal Schoenaker. Alzo geschied-
de afgelopen zondagmiddag. Geescor-
teerd door vrienden en buren kwam
bruid en bruidegom per bakfiets door
Melder en Kranenburg. Onderweg
werd nog verschillende malen een stop
gemaakt en de kelen gesmeerd. Aan-
gekomen in zaal Schoenaker trateerde
het bruidspaar royaal.

Nieuwe koster Kranenburg
Als opvolger van Herman Jansen is tot

nieuwe koster benoemd de heer B.
Hoebink. Samen met zijn echtgenote,
die reeds de versiering van de kerk ver-
zorgde, dragen zij de verantwoorde-
lijkheid voor de gang van zaken. Het
betreft hier niet een full-time post.
Andere parochianen zullen - waar no-
dig - bijspringen.

Uit het politie-rapport
Poging tot inbraak
Afgelopen dinsdagnacht werd de heer
Bakker wakker van enig lawaai in zijn
"hotel". Uit een ingesteld onderzoek
bleek dat het lawaai afkomstig was van
het forceren van een schuifraam aan
de voorzijde. Daders bleken echter al
te zijn gevlogen. Er werd niets vermist.

Diefstal (Kerst-)kalkoenen
Uit een schuur van de heer R, aan de
Mispelkampdijk werden in de nacht
van dinsdag op woensdag een aantal
kalkoenen ontvreemd. Ja, de Kerstda-
gen naderen weer!

Gluurder bij gymlokaal
De rijkspolitie werd geattendeerd dat
zich bij het gymnastieklokaal van de
huishoudschool een gluuder ophield.
De poliitie heeft deze zaak in onder-
zoek.

Paarden
Op de Ruurloseweg bij de Horster-
kamp zijn twee paarden losgebroken
en op hol geslagen. De dieren konden
weer worden teruggebracht naar de
wei. Vermoedelijk geraakten de dieren
in paniek door de jagers die op eenden-
jacht waren.
Zondagmorgen kwam een mevrouw
uit Eibergen op de Vordenseweg in
botsing met een paard. Uit de tegeno-
vergestelde richting naderde op dat
moment mevrouw A. uit Doetinchem.
Ook zij kon het paard niet meer ontwij-
ken. Het paard geraakte na de tweede
botsing boven op haar auto. De eerste
auto kreeg wat schade. De persone-
nauto van mevrouw A. uit Doetin-
chem werd totaal vernield en werd
weggesleept. Het paard vertoonde
geen uitwendige verwondingen. De ei-
genaar van het paard was tegen derge-
lijke calamiteiten verzekerd.

Op heterdaad betrapt
Zaterdagmorgen om 5.00 uur werden
twee knapen van 16 en 17 jaar betrapt
bij het stelen van fietsen bij De Her-
berg. De knapen - ing^fcrtierd op De
Mettray - werden dodere Rijkspolitie
overgenomen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
I. zilveren broche met steentjes; 2. potje
medicijn poeder (Manitol); 3. spijkerbroek
met ritssluitingen op zijkanten, ceintuur en
paarse regenbroek; 4. 2 paar contactlenzen
in rood/bruin portemonnee en flesje
schoonmaakvloeistof; 5. goudkleurige ge-
vlochten armband; 6. fietstas; 7. bankbiljet
van f. 10,-; 8. werphengel; 9. blauw trai-
ningsjack; 10. bruine paraplu (Kneudel);
I I . dameshorloge, Pontiac, zilverkl. met
zwart leren band, Romeinse cijfers; 12. fis-
herbox, kinderspeelgoed; 13. zwarte hand-
schoen met witte streep; 14. bruine jute
pukkel met radio en boeken; 15. rode porte-
monnee ongeveer f. 60,- a f. 70,- en pasfo-
to's; 16. kleine rode kinderfiets; 17. klein
licht bruine portemonnee (buitenlands
geld); 18. tamme kraai; 19. plastic mapje
met buitenl. en Ned. geld; 20. bruine wol-
len handschoen; 21. witte skimuts; 22. paar
suede wanten; 23. plastic zak met haak-
werk; 24. handschoen, rechter (Hema f.
59,75); 25. hond, bruin-witte kop, Ierse Set-
ter, half lang haar; 26. goudfazant; 27.
pauw; 28. bril, donker glas. Eén glas ont-
breekt; 29. licht br. portemonnee met be-
taalpas en postzegels + sleutelbosje met 5
sleutels; 30. kinderschoentje, l ichtbruin,
half-hoog; 31. blauwe nylon want; 32. che-
que f. 1208,- t.n.v. Nap, Almenseweg; 33.
groene damessjaal; 34. 6 bankbiljetten van
f. 10,-; 35. blauw etui met drie steeksleutels;
36. nieuw pincet; 37. div. sleutels.

Verloren:
1. kentekenplaat, nr. MF-78-FJ; 2. groene
pukkel met gymspullen; 3. kleine zwarte
portemonnee inh. f. 10,-; 4. rode portemon-
nee inh. 50,-; 5. plastictas, Lamers met brei-
werk; 6. zilveren dames-horloge; 7. gouden
horlogeketting met rozenkrans; 8. bankbil-
jet f. 100,-; 9. portemonnee inh. ongeveer f.
100,-, codicil; 10. zwarte dames glecé hand-
schoen; 1 1 . rij en kentekenbewijs, Gerard
ten Have; 12. gebit, onderstuk, 5 keizen en
tand; 13. bordeauxrode leren handschoen;
14. bril met stalen montuur; 15. bril slank
montuur; 16. hond, kruising collie-herder,
reu; 17. portemonnee f. 200,-; 18. zwart ka-
tertje; 19. bruin kinderjack met 2 beige stre-
pen; 20. l enveloppe-tas, donkerrood, inh.
kleine zwarte beurs, zweeds rijbewijs,
zweedse bankkaart; 21. beile/licht groene
wollen sjaal; 22. zwarte leren heren hand-
schoen; 23. Duitse Herder, zwart met brui-
ne kop, reu; 24. zwart/rode muts; 25. tran-
sistersnoer; 26. groene leren tas met brood-
trommel en fles; 27. leren dameshand-
schoe, 1.bruin m. 6 1/2; 28. bruine rechtse
glacé handschoen; 29. oranje regenpak; 30.
rode sporttas, inh. bananen, chocolade
enz.; 31. bruine knipportemonnee; 32. div.
sleutels.

Inlichtingen rijkspolitie Vorden. Bureau
uren. I.v.m. vakantie, dit keer een lange
lijst.

Nogmaals fietsverlichting
De rijkspolitie is voornemens in de toekomst frequenter fietscontroles uit
te voeren. Daarbij zal strenger worden opgetreden. Uiteraard zal - ook
mede gezien de tijd van het jaar - de verlichting van de fiets speciale aan-
dacht krijgen, maar ook op het verkeersgedrag /al worden gelet. Zo zal
b.v. het fietsen op stoep of trottoir niet worden getollereerd.
Men zij dus gewaarschuwd.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Innes, H. Luchtbrug Berlijn; Bellow, S.
Een zilveren schaal; Dominguez, R.H.
Alles over sportblessures; Haakman, A. Li-
berty; Speciale catalogus van de postzegels
van Nederland ....83; Pierhagen, E.C. en
J.C. Smits, U.S.S.R.; Greene, G. The po-
wer and theglory; Vermeer, C. Kon ik maar
weer een gewoon meisje zijn; Highsmith,
P. De valse trilling; Hagen, A. en J. Sturm,
Dialect en school; Maccracken, M. Stads-
kind; Summer, A. De voetbalspelregels;
Van armenzorg tot welzijnswerk.

Jeugd:
Diekmann, M. Zeg 't maar; Heide, W.v.d.
De strijd om hetgoudschip; Herzen, F. De
ridders van de tafelronde; Haar,J. ter.
Noodweer op de Weisshorn!; Dros, I. Lan-
ge maanden; Watson, Phi Proeven met
vloeistoffen; Sutcliff, R. De adelaar van het
negende.

Oliebollenaktie voor
uniformenfonds
Zaterdag 18 december houdt de muziek-
vereniging "Concordia" haar traditionele
Oliebollenaktie. De opbrengst van deze
aktie zal worden bestemd voor het unifor-
menfonds van "Concordia".

Kerst-koffieconcert
a.s. Zondag heeft in de zaal van 't Wa-
pen van 't Medler een Kerst-koffiecon-
cert plaats. Dit concert wordt verzorgd
door de bekende zes gebroeders Eij-
kelkamp. Een goede gelegenheid om
deze prachtige stemmen weer eens te
horen.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

16 dec. Bejaardenkring, Dorpscentrum
Kerst

17 dec. Volleybal Dorpscentrum Jong
Gelre

17 dec. Tentoonstelling P.K.V. zaal de
Herberg

18 dec. Tentoonstelling P.K.V. zaal de
Herberg

19 dec. Tentoonstelling P.K.V. zaal de
Herberg

19 dec. Kerst-koffieconcert door Gebr.
Eijkelkamp, in 't Wapen van 't
Medler

20 dec. H.V.G. Vorden Dorp, Kerstvie-
ring

20 dec. Kerststukjes maken met Floralia
Dorpscentrum

21 dec. N.C.V.B. Dorpscentrum
21 dec. Kerstavond K.P.O.
22 dec. Kerstmiddag voor bejaarden en al-

leenstaanden georganiseerd door
de N.B.v.Pl.Vr.

22 dec. Kerstfeest N.B.v.Pl.Vr.
23 dec. Kersrviering kranenburg Bejaar-

densoos
26 dec. Veldtoertocht, V. R.T.C.

"De Achtkastelenrijders"
26 dec. Oudejaarscrossloop, V.R.T.C.

"De Achtkastelenrijders"

Kerstavond K.P.O.
De Kerstavond voor de leden van de
K.P.O. zal dit jaar plaats hebben op
dinsdag 21 december en wel in zaal
Schoenaker.
De dames worden wel verzocht zich
even op te geven indien men deze
Kerstavond wil bijwonen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"En mooder, he'j 't Sinterklaosknientjen al gaar?", vroog Dineken Goor-
man an eur mooder.
Bi'j Goorman hadd'n zee net de sinterklaos-kedootjes uutepakt, daor
waarn zee nog wel un storm druk met ewes. Bi'j Goorman hadd'n ze un
stuk of vief kinder die allemaole de leaftief hadd'n dat ze ok eur anhang
metbrachen. Met de olde luu d'r bi'j waarn ze met eur twaalven en veur at
dan alle gedichjes opeleazen bunt he'j al un mooi gat an 'n aovund.
"Dat knien, daor geet niks van deur, vader von 't toch maor niks umme
den vanaovund op te etten". Onderwiel mooder Goorman dit zei kek zee
eur man Derk met vraogende ogen an of ze zeggen wol: "Help mien hier
's uut".
"Zolle wi'j dan vanaovund knien etten?", vroog een van de anstaonde
schoonzoons. "He'j d'r zelf wat emest?".
"Oh nee, vaste neet, met kniens en doeven, kö'j 't geld zien stoeven, dat
grei wi'w neet bi'j de poste hemmen". Derk Goorman wachten effen veur
e wieter ging. "'k Zal 't ow vetell'n hoo 't mien met de kniene egaone is die
veur vanaovund bestemd waarn".

"Veurugge wekke zondag ree 'k 's margens al betieds met 'n auto op Reur-
le an. Van ons uut beteikent dat da'j dan deur 't Onstein komp. En daor,
zo'n goeien honderd trad veurbi'j 't huus van 'n jachtopzichter, lei 'n
knien op de weg. Eers ree ik nog deur want ik vewachten dat e toch wel an
moes ereen zol wean. Maor veur 'k 't spoor oaver wazze dach ik toch bi'j
mien eiges: lao'k maor weerumme gaon en bekiek'n 'm, i'j kont jao nooit
wett'n. Zo wiet hoeven ik t'r peslot van 't liedjen ok neet veur weerumme.
Too'k 't knien van de grond opkrege veel 't mien eerluk ezeg hard met, 't
zaog t'r nog redeluk geaf uut. Met da'k um in de koffer van 'n auto wol
doen zaog ik dat t'r in 'n barm nog ene lei, ok anereen zo te ziene. Dat
waarn dus twee knientjes, dat kwam mooi uut zo kot veur sinterklaosao-
vund.

Too'k later op 'n margen weer bi'j huus kwamme, he'k t'r eers maor niks
van ezeg, 'k denke dat ziet ze wel a'k ze slachte. Hoo of't kwam wet ik
neet, maor an taofel 's meddags wodd'n d'r oaver kniens epraot. Zo wier
d'r ezeg dat t'r in 'n zommer altied kniens zat waarn maor dat zee in 'n
naris altied an de knienenziekte kepot gingen. Eerluk ezeg begon ik t'r too
an te twiefelen of de kniens die ik doar evonn'n hadde wel gezond waarn
ewes. Dat t'r zo maor twee bi'j mekare leien lek eerluk ezeg wel un betjen
vedach. Afijn, 'k prakkezeern d'r meer en meer oaver.
Too'k ze 's maondagsaovunds wol slachten, vebeeln ik mien dat ze de
kop toch wel dikker hadd'n as gewoon en de ogen stonn'n volgens mien
ok te wiet nao buuten. Too'k 't kniepmes schapr hadde ston 't mien zo te-
gen da'k de schuppe ekregen hebben en ze in de grond estopt heb. Zo-
doende krieg i'jluu vanaovund gin knienepeutjen".

Zoas bi'j Goorman zal 't meschien nog wel vaker gaon bi'j ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman.



De hoofdschotel van uw
IshetVeiSVIeeS
Inkopen voor Kerst is de leukste voorpret van het hele jaar

ezellig winkelen, lekkere dingen uitzoeken, voor de soep en
het dessert en... natuurlijk voor de hoofdschotel.

rollades
AI onze rollades zijn verrukkelijk

gekruid met een speciale melange.
Op verzoek maken wij natuurlijk ook

zout- en kruidloze rollades.
Verkrijgbaar in verschillende soorten.

Sneeuw spuitbus
zonder freon, 155 ml.

Zilveren piek
met 8 ballen
in doos

soepen vooraf!

Schenkel of soepvlees
met been, 500 gram

Mager runder ofkalfs- A 20
poulet 250 gram

Mergpijpen en knietjes
per stuk

Mager soepgehakt
500 gram

Schouder filet rollade
500 gram

Varkens filet rollade
500 gram

Runder lende rollade'
500 gram

Varkens rollade
500 gram

Runder rollade
500 gram

Kalfs rollade
500 gram

Rollade halfom
(rund/varkens) 500 gram

Gevulde rollade
500 gram

kerstvlees
Grote stukken vlees slinken minder bij

het braden. Ze snijden voordelig uit aan
tafel.

En er is keuze volop!

6?8
848

1248
798
§48

1148
948
798

Campina roomijstaart
Va^censfricandeau
ölR-

Rosbief
500 gram

Contrafilet
5

Braadstukken
(rund) 500 gram

Kerstkrans
met 8 kaarsen

Piek
met 21 ballen in doos

Kerstquirlander
extra dik, 6 meter lengte

15?5
0?8

Kerstlint
rood, 3 meter

Blister met
pepers, paddestoelen, vruchten
hulst en bessen. Per stuk

125 Stompkaarsjes
pak 4 stuks

Weinachtstol
gevuld met spijs. VS prijs

398

kruidenier
2?8
289

Chocolade truffels
doos 250 gram3^^

De Heer kerstbonbons
200 g

Jonker fris doperwten 79
extra fijn, 1/1 blik 1£® JL •

Riedel appelsiemje
l literpak VS prijs

Riedel goudappeltje
l literpak VS prijs

Cracottes
pak 250

Kreyenbroek room-
boter kerstkrans 450 gr.
Kreyenbroek room-
boter amandel
kerstkrans 450 gram met
zuivere amandelspijs

172
149
198
425

595

Unox champignon of
ossenstaartsoep
4-bordenblik 2^T

Anjovis
reepjes of rolletjes,2^35~

Zeeuwse mosselen
perpot2r38~

79
89
89

Delmonte perziken
1/1 blik feestprijs

Unox ragouts
diverse soorten, blik2-&5~

Roomboter amandel
kerstkransjes per pak
Suikerkransjes
VS prijs per pak

Croky chips
zout of paprika, zak 120 gram
VS prijs

198
179
1.19
079

kalkoenen
Verse kalkoen grill-klaari

Baby kalkoen
±2500 gram, per kilo

Kalkoen borst filet
500 gram

Kalkoen dijen
500 gram

Kalkoen rollade
500 gram

Drumsticks
500 gram

990
990
625
990
499

vleeswaren
vers van het mes
Echte slagersham
gekookt, 100 gram

Rauwe boerenham
100 gram

Gebraden rosbief
100 gram

Gebraden rollade
100 gram

Gebraden fricandeau
100 gram

Paté
diverse soorten, 150 gram

Poularde (gevulde kip)
100 gram

Cochonette
(gevuld varkentje) 100 gram

Diverse soorten Wild paté
wildzwijn.fazant.ree 100 gram

248
198
248
248
248
159
198
248
198

bloemen
Vrolijk kerstfeest met bloemen en
planten van VS. Grote sortering
snijbloemen, kamerplanten en kerst-
stukjes.

Extra reclame
Kerststuk
met of zonder hyacint 475
Vanaf 16 december a.s. verkoop van
prachtige kerstbomen op onze filialen:
Groenlo, Weg naar Laren en Buitensingel

Een rondborstige Kerstman uit Bronkhorst
die had altijd zo'n geweldige dorst

Hij sprak: wil ik mij voordelig laven
dan moet ik wel naar de VS-slijtenj draven
daar voel ik mij met m'n zakcenten een vorst.

MA RK
VS ma r kt... uw Kerstvoordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengclo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



qezelliqe Kerstdage
•^•* WWfl1^ • _•_ **mi uw VS~markt

^^ Uw VS-markt heeft zoveel VerS KerstVIeeS in de aanbieding,
dat gezellig winkelen bij uw V o-markt ook betaalbaar wordt.

Dan heeft u dubbele gezellige Kerstdagen.

Luxe klein vlees!

Wilt u eens iets anders dan een rollade
of rosbief? Kies dan uit onze sortering
"klein vlees".

Feestelijk vlees, speciaal voor de
feestdagen gemaakt.

Blinde vinken
100 gram

Cordon bleu
100 gram

Cotelet suisse
100 gram

Varkenshaasje
100 gram

Filet schijven
100 gram

kuikens
Onze braadkuikens zijn rijksgekeurd!
Vers geslachte, malse en jonge kippen

en kiponderdelen liggen voor u Waar!

Hele braadkuikens
500 gram

Kippeboutjes
500 gram

Blanke filets
100 gram

Gemarineerde boutjes
500 gram

Drumsticks
500 gram

340
398

salades
Wij hebben veel verse salades in

voorraad.
U kunt er de fijnste schotels van

maken.

Huzarensalade
l kilobak

498
198Garnalen cocktail

100 gram

Haringsalade i/O
200 gram • •

Sellerysalade \ 39
200 gram A .

Zalmschotel
l kilo

slijterij
Wijnen en gedistilleerd
Korenaer advocaat ^ 98
fles 0.5 liter nu voor ^^fc «
Gonzales Tablas sherry
met garantie zegel
medium-fino-cream-manzanilla
per fles nu slechts

Beaujolais 1981
per

495
6?s

Grants whisky
per fles 21̂ 6"

Martell cognac V.S.O O 95
per fles £f WP

V.S.O.P.
per fles

Baily's Irish cream 1 ft 95
per fles nu voor ^m\J •

Minervois midi rouge
per fles 43*r

Elfenschlosz Gold sekt
0.75

Bokma
jonge jenever i liter

Du jardin vieux
l liter

Boerenjongens
pot 58 cl.

1575
1595
«45

Veuve amiot 0.75 liter
(meth. Champenoise )

1998

zuivel
Coberco dagverse
Slagroom 1/4 IiterJ-9S-

179
Jacky smulpudding

Goudse kaas
jong belegen, kilo

189
945

Camembert
doosje 250 gram4r§e-

Brie v/d mat
60% 100 gram

359
149

kruidenier

v/d Pijl augurken
3/4 pot, A/B kwaliteit Us&

Fancy pink zalm
blik 220 gram VS prijs

Delmonte ananas
schijven 1/1 biikzoe-
De Betuwe tweedrank
nr. l -2-3-4 per fles nu

Pasteibakjes
pak 4 stuks L89-

139

269
249
169

Buitoni melba toast
per pak d99~

Olijven zonder pit
zakje 230 gram

Kerstassorti
200 gram LÖ8-

Sahva crackers
VS prijs per pak

Duyvis zoute pinda's ^̂  25
250 gram nu voor Mf •

Heraut bier
krat 24 fles, VS prijs

-'-l- -ffif

Calvé vleessauzen
alle soorten 2.39"

189

Tam konijn op schaal
kilo, VS prijs

Beckers vleeskroketten
doos 20 stuks3ï2-5"

Beckers bitterballen
doos 50 stuks 4-45r

Aardappelkroketten
400 gram

8?s
450395
139

notenbar
Cashewnoten
vers gebrand! 150 gram

Bimi's
150 gram

Walnoten
300 gram 2,75-

2?5
259
249

Feest voor iedereen met een
fijne vleesfondue of een rijke
gourmet party.a kunt bij uw VS slager kant en klare

tels bestellen voor de vleesfondue of
de gourmet party.

Mooie schotels waar u eer mee inlegt!
Met een rijk gevarieerde inhoud.

Fondue- of gourmet-
1.4 personen
vanaf

groenten
Geldig van 16/12-24/12

feestdagen treft u bij uw VS-groenteman
een keur aan l e kwaliteit Hollands fruit.
Heerlijke grote tafel sinaasappelen,
clementines, mandarijnen en vele
primeurs, o.a. aardbeien, meloenen,
mango's, radijs, avpcado's, kiwi, dessert-
vruchten, paprika, jonge spercieboontjes

14 forse tafel
sinaasappelen

Pracht witlof
l kilo

Forse Ivoorkust
ananas slechts
Clementines
mandarijnen 30 stuks

diepvries

bakkerij
79
79
99

795

Melkbrood
800 gram

Veluws volkoren brood
800 gram

Zachte puntbroodjes
zak 10 stuks

Feest vruchtenbrood
1200 gram nu voor
met roomboter en zuivere amandelspijs
en gedecoreerd met amandelschaafsel

Kerstcake met rum en
rozijnen ±800 gram
Saucijzebroodjes
per stuk

Appelbollen
groot, per stuk

Appelflappen
per stuk

Oliebollen
goed gevuld, 10 stuks

(

89
99
75
98

VS ook voor uw thuisbakkerij

Honig bakmeel
pak 500 gram .U36

Honig cakemeel
pak 500 gram J^T

Koopmans oliebollen-
mix pak 500 gram JL85"
Slaolie

09
19

_49
209

Volop voorradig: krenten, rozijnen,
bigarreaux, sucade, snippers, verse gist, etc.

Een piepjong Kerstman uit de Hoven
kon bij de VS-markt zijn ogen niet geloven
wat een gemak sprak de wijze heer

Bij de VS-markt koop ik alles in een keer
en hoef ik me niet meer zo uit te sloven.

MA RKT
VS ma r kt uw Kerstvoordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphcn-Borculo-Hcngclo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Dames mohair muilen en
pantoffels f 15,-

M@KKINK
Nieuwsled l- l Vorder

Goed ondergoed voor het hele
gezin haalt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410 .

Te koop: prachtige olieverf
schilderijen.
Tel. 05752-1689

met
Televisie

reparaties
— - direct

il ii naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750 13813

Te huur: Compressoren, ho-
gedruk reinigers warm en
koud.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1,
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335.

Te koop: eetaardappelen en
haardhout
1 paar hoge noren maat 38
1 nylon regenpak leeftijd 12
jaar.
H.W.Wesselink
Eikenlaan 23, tel. 6774.

Tuinhekken stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Gevraagd: een ervaren amazo-
ne of ruiter.
Brieven naar Postbus 35,
7250 AA Vorden. «

17 December a.s. treedt op in
de jeugdsoos

BERTUS SIEBELINK

Zaal open om 20.00 uur.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TF|_ 05752-1971

Na een ontspannend avondje voor deze open haard
kunt u een blok hout in de haard werpen, het kacheldeurtje
sluiten en naar bed gaan zonder enige zorg te hebben voor
spattende vonken. Gedurende de nacht bent u verzekerd van
warmte. Uw open haard is veranderd in een efficiënte en
betrouwbare houtgestookte kachel.

J0TUL

J0TUL dealer

baièndsen.
Zutphenseweg 1 5 Vorden

De koks van de „ROTONDE" maken de salades nog echt ouderwets lek-
ker. Met puur rundvlees en echte mayonaise.

Besteld u voor de komende feestdagen op tijd?

Bondsrestaurant

„De Rotonde"
Telefoon 1519, Vorden.

Een goedkoper en (h)eerlijk stuk vlees.

Zwijn, ree, kalkoen, haas, fazant
parelhoen, wilde eend, tam konijn
wild konijn.
En verder alle kip specialiteiten
waaronder vleeswaren

Poelier

R. ROBEERTSEN
LAARSTRAAT 82 -
Tel. 05750-17707

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

6 f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

pro-

10,-15,-

Vier dit jaar een heerlijk kerstfeest met
dukten van Warme Bakker Oplaat.

Wij bakken voor u:

Weihnachtstollen
Kerstbrood
Krente of Rozijnenbrood
Kerstkrans Roomboter-Amandel
Kersttulband
Diverse soorten taarten
Slagroom - Bavrois - Appel
Appelbeignets ^
Sausijzenbroodjes enz. enz.

Wilt u vroegtijdig bestellen?

WARME BAKKER OPLAAT
Bakt het voor u! Telefoon 1373

VUURWERK
Pijlen - Rotjes - Kanonsslagen
Grote keus in Siervuurwerk
Pakketten diverse soorten vanaf O f—

15% Voorverkoop korting tot 25 december
Haal onze bestellijst.
Verkoop en afhalen op 30 en 31 december.

Wapen en Sporthandel

Martei
Zutphenseweg 9, Vorden, tel. 1272.

Bestel snel, dan bent u zeker dat alles in voorraad is.

Vakwerk voor een redelijke prijs
Met kwaliteit ambewijs

voor 3 dagen of meer binnenschilder-
en of behangwerk, kunt u weer gebruik
maken van de

winterschilderpremie van f 50,-
per man, per dag.
Wij regelen de aanvraag voor u.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vicrakkerscstraatwcg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

L0GA heeft alles
voor uw gezellige

KERST

Pieken
Kerstballen
Kerstslingers
Sterren
Kerstversiering
in stro
Kerstkaarten
ook om zelf te maken
Voor de kersttafel. Kersttafelkleden
Kerstlopers en Kerstservetten.

L0GA Boek en Kantoor
Raadhuisstraat 22, Tel. 3100, Vorden.

Welkoop maakt de kachel aan
met de prijzen. Kijkt u maar

KLOOFBITL
Met zo'n bijltje heeft u nog
nooit gehakt. Uitstekend
geschikt voor het kloven van
grote stukken hout voor de
open haard. Gewicht
3000 g, met 90 cm
hickory steel.

WINTERVOEDER
PAKKET

Een kompleet voederpakket
voor de vogels. Samengesteld
door de Nederlandse vereniging
tot Bescherming van Dieren.

Bestaat uit: 2 mezenvetbollen,
l pindanetje en een zakje
winterstrooivoer

Normale
pri js f 8,95

l Welkoop aktieprijs

STRAATBEZEM
Houdt uw straatje schoon met
de Welkoop bezem, met rode

TIST
GOUD-

ZEEP
ling, extra
kwaliteit. ' l' /

: . . . l '

Normale prijs f6,30 M "7 C
Welkoop aktieprijs

, : - - •

4,7
VOGELVOEDER-
AUTOMAAT
Met onze vogelvoederautomaat
/.orgt u ervoor dat de vogeltjes
de komende wintermaanden
genoeg te eten hebben.
Normale prijs f 15,25

Welkoop aktieprijs

10?5

Zacht voor
uwhanden,liefvooruw

portemonnee. Vloeibare en
natuurzuivere goudzeep.
Voor het probleemloos
reinigen van tegels,
sanitair, marmer,
linoleum, stenen
vloeren enz.
Normale prijs f 2,90

Welkoop
aktieprijs

De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prijzen inkl. BTW, levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 24 december 1982.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENBEKEN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Te koop: mooie Kerstbomen
alle maten bij:
Peppelman, Kerkhoflaan 3.

Husqvarna en Echo

boomzaagmachines
uit voorraad leverbaar. Vlotte vakkundige repara
tie van elk merk.

FA. KUYPERS
Telefoon 1393

ül

MOK

ZONDAG 19 DECEMBER

TRAMPS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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Zoveel mogelijk vogels laten
overleven in de Winter
Zolang het niet vriest kunnen de meeste soorten het aardig redden. De zaadeters
scharrelen naar zaden van onkruid en tuinplanten, bessen van vuurdoorns, lijst erbes
enz. De insecteneters zoeken naar overwinterende insecten, eieren, poppen, spin-
netjes. De alleseters hebben het nog het beste; kraaiachtigen en hjsterachtigen eten
wonnen en insecten die in de grond leven en alle mogelijke afval. Gaat het vriezen en
ook aan het eind van de winter dan wordt een hoop voedsel achtereenvolgens ontoe-
gankelijk of schaars, krijgen alle vogels het moeilijk. Als er ook nog sneeuw ligt is de
ramp compleet; dan blijft er voor alleseters alleen nog wat restanten van zaden,
vruchten en bessen aan bomen en heesters over die zijn blijven hangen. Omdat dan
iedere vogel het hogerop zoekt wordt de spoeling al gauw dun.

Hier komt nog bij dat er onder winterse
omstandigheden juist veel energie nodig is
dan op warme dagen. Enerzijds vraagt de
instandhouding van het leven meer calo-
riën, aan de andere kant wordt er meer ge-
vlogen omdat het voedsel moeilijker is te
vinden.

Wat kunnen wij doen om te helpen:
l.Voor de zangvogels nu al nestkastjes

ophangen. Zij maken hiervan graag ge-
bruik om te slapen en verbruiken zo-
doende 's nacht minder caloriën.

2. (In vredesnaam) Alléén op Oudejaarsa-
vond tussen kwart voor en kwart over 12
vuurwerk afschieten. Het geknal en ge-
schitter werkt voor veel vogels n.l. fu-
nest. Het verjaagt hen van hun toch al zo
scharse voederplaatse, laat hen daardoor
minder tijd om voedsel op te nemen en
laat hen vaker dan normaal op de wieken
komen. Eén en ander kost onnodig de
toch al zo magere voedselreserve in hun
lichaam. Ook het telkens opschrikken en
voor sommige soorten opjagen in de
slaap heeft dezelfde werking.

3. Zaadeters voeren met droog oud brood
in fijne stukjes gesneden of verkruimels.
Gooi vooral geen grote brokken, boter-
hammen of hele broden weg. Dit komt
n.l. bijna allemaal kauwen (torenkraai)
te goede, die in Vorden toch al een plaag
vormen. Vers brood is slecht voor vo-
gels. Andere etensresten zoals rijst gaan
er ook goed in. Het is aan te bevelen 's
ochtends zo vroeg mogelijk en voor de
schemering te voeren omdat honerig
wakker worden en niets te eten vinden of
hongerig de nacht ingaan de meest ge-
vaarlijke toestanden zijn. Om het voed-
sel zoveel mogelijk toegankelijk te ma-
ken en tot zijn recht te doen komen is het
aan te bevelen dit aan te bieden tegen
sneeuw, regen en katten gevrijwaard.
Ideaal is een vogelhuisje middenin een
open plek die u vanuit uw huis in de ga-
ten kunt houden. Hebt u meer gasten
dan u met uw voedselresten bij kunt
houden en zou u graag wat meer willen
doen, dan kunt bij de dierenhandel en de
welkoop terecht voor gemengd zaad.
Vooral zonnebloem is zeer in trek.

4. Bij de dierenhandel kunt U ook vetbol-
len en ongebrande pinda's in de schil
krijgen waarmee U veel succes hebt bij
diverse mezensoorten. U ziet hen de

meest akrobatische toeren maken bij het
eten.

5. De alleseters zoals mussen, lijsters, me-
rels, koperwieken en kramsvogels zijn
dankbaar voor groenteafval en (rotte)
vruchten. Laatstgenoemde 2 soorten
verschijnen meestal pas op appèl als de
nood hoog gestegen is; zij houden niet
van de nabijheid van mensen.

6. De uitgesproken insecteneters, vooral
het winterkoninkje vormen een pro-
bleem. Er wordt wel eens beweert dat
het winterkoninkje een soort winter-
slaap houdt. In ieder geval is vastgesteld
dat er na een lange strenge winter veel
minder zijn dan normaal.

7. De water- en oevervogels zijn weer een
ander probleem. Gaat het alléén om
eenden, ganzen, zwanen, meerkoeten
en waterhoentjes, dan kan met brood
(liefst besmeerdmet wat olie) volstaan
worden. Voor een reiger is dat echter te-
gennatuurlijk voedsel, hoewel men wel
eens gezien heeft dat er van gegeten
werd.

8. Als het vriest zonder dat er losse sneeuw
ligt kunnen de vogels ook nog in moelij k-
heden komen door dorst. Geef water op
een bordje of schoteltje met een bloem-
pot in het midden. Dit voorkomt dat ze
gaan baden. Het beste is warm suikerwa-
ter buiten te zetten. ZOUT in iedere
vorm is VERGIF. Het zout in brood kan
nog net, maar zwoert van gezouten spek
en gezouten pinda's zijn vaak reeds na
enkele uren dodelijk. Denkt U dus goed
na wat U gaat voeren. Als er door vorst
en b. v. ijzel gestrooid wordt op de wegen
en vaak ook door particulieren ontstaat
er een gevaarlijke toestand. Op veel
plaatsen is de enige vliestof die bereik-
baar is: PEKEL, hetgeen massa's vogels
nodlottig wordt. Hoe meer water er ove-
ral te vinden is, hoe kleiner her risico dat
zij pekel naar binnen krijgen, doet u
best!

9. Houdt uw katten binnen en laat uw hon-
den niet dollen op plaatsen waar veel vo-
gels neergestreken zijn zoals een wak of
een pas bemest weiland. Het opvliegen
en weer neerstrijken kost tijd en energie
die de vogels onder winterse omstandig-
heden en korte dagen eigenlijk niet mis-
sen kunnen.
EN EEN MENS KAN DE VOGELS
NIET MISSEN!

CONTACT/SPORTOVERZICHT

"Graafschapryders" start
met bromfietsklasse
Het bestuur van de Vordense auto- en mo-
torclub "De Graafschaprijders" heeft van
de jeugdige Laurens Bouwmeister een ver-
zoek gekregen om in 1983 een bromfiets-
klasse in het leven te roepen. Dit mede op
advies van de plaatselijke overheden en po-
litie. "De Graafschaprijders" wil len gaarne
aan dit verzoek voldoen. Laurens Bouw-
meister heeft inmiddels een 8-tal leden aan-
gemeld. "De Graafschaprijders" hoopt dat
men in 1983 daadwerkelijk met deze brom-
fietsklasse kan starten. Inlichtingen en
opgave is mogelijk bij D.J. Pardijs, Wilden-
borchseweg 5, tel. 6820 of bij J. Slagman,
Molenweg 23, tel. 1629. De kosten zijn ge-
ring gehouden. Inklusiefeen W. A. verzeke-
ring en een benodigd KNMV pasje be-
draagt deze f. 20,- per jaar. Het ligt in de be-
doeling op het circuit "Delden" te gaan rij-
den.

Veldtoertocht
Ach t kastelenrijders
Op tweede Kerstdag organiseert "De Acht-
kastelenrijders" een veidtoertocht over 30
kilometer. De start bij de kantine van de
voetbalvereniging "Vorden". Ieder
ontvangt na afloop een herinnering.

Oudejaars crossloop
Achtkastel en rijders
Op tweede Kerstdag organiseert "De Acht-
kastelenrijders" nog een sportevenement.
Die dag wordt namelijk de traditionele Ou-
dejaarscrossloop gehouden. De afstanden
zijn, 3,6,10 of 15 kilometer. De start is eve-
neens bij de kantine van de voetbalvereni-
ging "Vorden". Voor nadere inlichtingen
kan men zich wenden tot de heer H. J. Par-
dijs, tel. 6700.

Nederlaag polojeugd
De Vordense polojeugd heeft de eerste ne-
derlaag geleden. Tegen DOS uit Varsseveld
werd met 7-2 verloren. De tegentreffers
werden gescoord door Mark Karmiggelt en
Martin Siebelink.

Gelders
damkampioenschap
In Huissen is zaterdag het Gelders kam-
pioenschap van start gegaan. Aan deze
kampioenschappen doen voor DCV mee:
Henk Ruesink (hoofdklasse) Simon Wiers-
ma (eerste klasse) Wieger Wesselink (junio-
ren) en Henk Hoekman (aspiranten) . Henk
Grotenhuis ten Harkel doet in de hoofd-
klasse mee. Deze laatste kwam de eerste
ronde goed door, door een overwinning op
Hennie van Aalten (Huissen), Henk Rue-
sink speelde zijn partij tegen Tjeerd Harms-
ma (Borculo) remise in een nadelig eind-
spel. Simon Wiersma won van Piet Davidse
(Wolfheze). Ook Wieger Wesselink begon
het toernooi met een overwinning en wel
op Wil Mulder (Huissen). Henk Hoekman
had wel de betere kansen tegen Maarten
Linssen (Huissen), maar winst zat er niet
in.

Uitslagen onderlinge kompetitie: senioren:
J. Lankhaar - J. Hoenink 2-0; H. Esselink -
B. Rossel 0-2; H. Ruesink - A. Wassink 2-0;
H.Klein Kranenbarg - G. ter Beest 0-2; S.
Buist-G. Brummelman 1-1. Jeugd: J. Slüt-
ter - M. Boerkamp 2-0; W. Berenpas - J.
Ku in 1-1; M.van Burk - J . Brandenbarg2-0;
W.Hulshof- M. Halfman 2-0; B. Voortman
-J. Dijk 0-2; E. te Velthuis - G. Brinkman 2-
0; H. Berenpas - E. van Est 2-0; V. v. Zuyle-
kom - A. Bouwman 0-2; M. Boerkamp - R.
Slütter 0-2; M. Boersbroek - H. Berenpas 2-
0; M.van Burk - J. Slütter afgebroken.

Dammen
Zowel het l e als het 4e team heeft de kom-
petitie wedstrijd afgerond. Het Ie team
speelde thuis tegen BDC Beverwijk. ALs
Amsterdam '80 in hun wedstrijd een punt
zou verliezen, was een goed resultaat tegen
Beverwijk nog van belang geweest. Er
werd met 12-8 gewonnen door overwinnin-
gen van Johan Krajenbrink. Wim Wassink,
en Gerrit Wassink. Herman Luimes ver-
loor. Doordat ook Amsterdag'80 met 13-7
won, eindigde DCV l voor het 2e achte-
reenvolgende jaar op de 2e plaats, ditmaal
met maar liefst 6 punten voorsprong op
nummer 3. De topskorer dit seizoen is Jo-
han Krajenbrink met 17 uit 9, gevolgd door
Wieger Wesselink en Henk Ruesink. Ook
positief skoorden Gerrit Wassink, Harry
Graaskamp en Simon Wiersma.
het 4e team won met 6-4 van BDV uit
Brummen.s Gerco Brummelman, Patrick
Eckringa en Jurgen Slütter brachten de
winnende puntjes bijeen. Seizoentopsko-
rer is Theo Slütter, op de voet gevolgd door
Jurgen Slütter, Gerco Brummelman en
Wim Berenpas.
Het 2e en 3e team moeten nog een wed-
strijd. Afgelopen week stelde het 3e team
zijn plaats in de 2e klasse veilig door een 6-
10 overwinning op DCD Doesburg. Wim
SLoetjes, Benny Hiddink en Drik van
Rikxvoort wren de winnaars van dit duel.
Het 2e team verloor, en dit keer iets ruimer
dan in voorgaande gelegenheden. Het
werd tegen DEZ Laren 5-15. Theo Slütter
behaalde de enige overwinning doordat
zijn tegenstanderde toegestane bedenktijd
overschreed. Voor remise zorgden Gert
Hulshof, Herman Wansink en Wim Sloe-
tjes.

Zowel het tweede als het derde team beslo-
ten de bondskompetitie met een nederlaag.
Het tweede verloor met 13-7 van DVD
Doetinchem 2. De punten werden behaald
door Ter Beest en Klein Kranenbarg (winst)
Slütter, Hoenink en Buist (remise).
Ondanks het feit dat hij de laatste wedstrij-
den niet meer meedeed, is Henk Hoekman
topskorer geworden met 11 punten uit 7
wedstrijden. Hierna volgen Henk Klein
Kran^^irg en Berend Rossel met 9 uit 9.
Het cBroe team verloor fors met 3-13 van
OG Almen. Deremises waren van Buist,
Hiddink en Lamers. Bennie Hiddink is
topskorer geworden met de skore van 8 uit
8, gevolgd door Dirk van Rikxoort (8 uit 9)
en Ja^amers'(7 uit 9).
In W^^elders Kampioenschap heeft Wie-
ger Wesselink zijn 2e partij gewonnen van
Frans Driessen (Lent). Henk Hoekman
speelde zijn 2e remise, dit keer tegen Henk
Klarenbeek (Lunteren). Henk Ruesink ver-
loor van Alfons Ottink (Utrecht) en Henk
Grotenhuis speelde remise tegen Gerrit
Baas (Doetinchem).
In de onderlinge kompetitie werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: senioren: W.
Wesselink - J. Masselink 2-0; H. Graas-
kamp - G. Hulshof 2-0; H. Ruesink - S.
Wiersma 2-0; J. Lankhaar - J. Krajenbrink
0-2; Jeugd: M. van Burk - E. van Est 2-0; B.
Voortman - J. Brandenbarg 0-2; W. Beren-
pas - W. Hulshof 2-0; J. Kuin - E. te Velthuis
2-0; M. Boersbroek - A. Bouwman 2-0; E.
Brummelman - J. Slütter 2-0-.

Badminton ver. Flash
Gezelligheids comp. Flash 1. Afgelopen
zondag moest Flash l uitspelen bij DBC l
Doetinchem. Met de gedachte in het
achterhoofd van de laatste verloren partij in

Ratti zaterdag 3 in nieuwe out-fïtt

Zaterdag 4 december ontving Ratti-voorzitter Paarlberg van het horeca-bedrijf De Herberg voor het Zaterdag 3 elftal een
nieuwe uitrusting aangeboden. Dit in het kader van de shirt-reclame. Leider Wim Sloetjes nam uiteraard gaarne de vijf-
tien shirtjes, de twee trainingspakken voor leider en grensrechter en de verzorgingstas in ontvangst. Voorzitter Paarlberg
dankte de heer C. ten Barge voor deze schenking en hoopte dat Ratti zat. 3 in deze nieuwe out-fitt de eer en belangen zowel
van Ratti als De Herberg hoog zou houden.
Op de foto (v.l.n.r.) leider Wim Sloetjes, sponsor C. ten Barge van de Herberg, voorzitter Paarlberg en het elftal.

Zelhem, was iedereen er opgebrand om te
winnen. Dus met een enorrne inzet werd
het succes overweldigend. Alle partijen
werden met grote verschillen gewonnen.
De einduitslag was dan ook: DBC l -Flash
1:0-8.

Heren l op verlies en
gelijkspel
Het eerste herenteam van Dash had de
afgelopen week twee wedstrijden af te wer-
ken. Het moest eerst naar Schalkhuar tegen
het pas uit de derde divisie gedegradeerde
SVS l . Het krachtsverschil was te groot. De
Vordense formatie krccu^fe:lijk geen poot
aan de grond en moest T^F de setstanden
15-6, 15-7 en 15-8 meteen 3-0 nederlaagge-
noegen nemen. Niettemin had men een
voldaan gevoel. In de tweede wedstrijd - nu
thuis - tegen SVS 2 kwam Dash beter voor
de dag. Tegen de reserves van SVS kwam
Dash in de eerste set met inzet op 15-13
winst, maar moest de tweede set aan SVS 2
laten met 9-15. De belangrijke 3e set kon
Dash opnieuw op zijn naam schrijven door
zich tot het uiterste in te spannen. De
coach, Gerben Kuiper, bleek opnieuw met
succes gebruik te kunnen maken van de
wissels. Een spannend duel, dat in de 4e set
voor SVS 2 een winst liet zien van 7-15. Bei-
de ploegen verkeren in de gevaren-zone,
hetgeen zij dus geen van beide blijvend
onder ogen moeten zien.

Overige uitslagen: dames 3e kl. Dash 7 -
Colmschate 2: 0-3; m.asp. A Dash-Ep^e: 2-
1; m.asp. B SVS l - Dash 3: 3-0; SVS 3 -
Dash 2: 2-1; Dash l - Isala 1: 3-0; j . jun.
Dash-Wilh. 2: l-2;j.asp. Dash -Bruvoc 1:
3-0.

Programma donderdag 16 december 1982:
Deventer: MC l Epse 2 - Dash l ; MC 2
Epse l - Dash 4; JA Sp. Dev. - Dash; MA 2
Isala l - Dash.
zaterdag 18 december 1982:
Terwolde: JC Isala - Dash;
Schalkhaar: MC 2 - SVS 2 - Dash 4
Eefde: MC l Vios l -Dash3; Hr. l e k l . Han-
sa 3 - Dash 2
Vorden: MA2 Dash-Sp. Dev.; MB2 Dash
-ABS; H.3e kl. Dash 3 - VenK 3; ds. 2e kl.
Dash 5 - Voorw. 4; hr. 3e kl. Dash 4 - WVS
2. ds. prom.kl. Dash 2 - SVS 3.
Hengelo: hr.prom.kl. DVO l - Dash 1: JH
DVO l - Dash; ds. Ie kl. DVO 3 - Dash 4
Eibergen: ds. 3e div. Boemerang - Dash.

Winterpauze tot 3 januari 1983.

B.V. Kranenburg
Kranenburg 2 heeft het thuis tegen De
Keu 6 niet kunnen bolwerken. Met 27-
40 werd verloren. Kranenburg 3 wist
een nipte overwinning te boeken op
het bezoekende KOT 2. Kranenburg 4
blijkt weer op de goede weg. Uit werd
met 36-36 van Modern 4 gewonnen.
Kranenburg 5 tenslotte ging met 37-32
ten onder tegen Beuseker 2. De parti-
jen van het eerste team werden uitge-
steld.

P.K.V. nieuws
Op 17, 18 en 19 december houd de P.K.V.
haar jaar l i jkse klubtentoonsell ing, samen
met Pekzo uit Zutphen in /aal "De Her-
berg". Het beloofd een mooie tentoonstel-
ling te worden, met verschillende diersoor-
ten en een verscheidenheid van kleuren. Er
/.ijn ca. 480 dieren ingeschreven. Als keur-
meesters zijn uitgenodigd:

Hoenders: G.J.W. Beestrnan en B.( i .
Schuurman; Sierduiven: L.J.W.M. Maas;
Konijnen: J. de Ruiter, W. Wink en J. Ab-
ma; Cavia's en sk-rmui/en: J. katsman.
De opening zal geschieden vrijdag 17 de-
cember. Tevens /uilen dan de hoofd-erep-
rijzen worden uitgereikt.

Op de 29ste kleindicren Manifestatie van
"Oneto" te Enschede, behaalden onder-
staande leden van de P.K.V. prachtige pre-
dikaten.

Grote Hoenders:
Barnevelder dubb. ge/oomd, H.G.J.
Horstman, Ix f , 2xg; WyaryJotte gestreept:
H. Berenpas 2xg.
Konijnen:
Groot /.ilver, H. van l ieerde 4x/g; Rode
Nieuw /eelander, G. Lenselink 2x1', lx/g;
Alaska, H.G.J. Horstman 3xf, 3xzg, Ixg.

Toen deze foto ongeveer vijftig jaar geleden gemaakt werd woonde de familie
Van Dorp op "Het Veerendaal" aan de Zutphenseweg.

Ü WN té



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging ontwerpbeschikking
(art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 17-
12-'82 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede óp de maandagavonden
in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage
het ontwerp van de beschikking op het verzoek van Bo-
dega "'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34, 7251 WV Vor-
den, om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een bar-bodega-
zaal. Datum verzoek 24 oktober 1981, adres van de in-
richting Dorpsstraat 34, kadastraal gemeente Vorden,
sectie K, nummer 4113.
Strekking van het ontwerp van de beschikking de ver-
gunning te verlenen onderde voordat soort inrichtingen
gebruikelijke voorwaarden ter voorkoming van gevaar,
schade of hinder van ernstige aard voor de omgeving.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht doorde
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijs niet (tijdig)
in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 31 december 1982. Indien men
dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van dege-
ne die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaak.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met
bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden inge-
diend.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnr. 19.

Datum: 16 december 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

In de winkel en verlichte bloemenkas van de fa.
Kettelerij, voor al uw

Kerst-bloemwerk
tevens ruime sortering in Potplanten, snijbloemen
en potterie. Geef tijdig uw Kerst-bestellingen op.

Verder volop

KERSTBOMEN
met en zonder kluit in alle maten.

Zutphenseweg 64, Vorden.

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden jagersjassen
knickerbockers en -kousen
hoeden en petten
truien, vesten en spencers
thermo, warmtekleding
Romika vachtlaarzen

Maru
Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1272

Voor uw exclusief Kerst- of Oud-en Nieuw-
jaarsdiner (en diners op alle dagen) naar:

TAO SING in Vorden
Het Chinese restaurant in de Achterhoek met
zelfs nu nog betaalbare prijzen.

Kerstmenu's en è la Carte verkrijgbaar.
Ook om mee te nemen.

Chinees specialistenrestaurant

TAO SING in Vorden
Dorpsstraat 28, tel. 05752-1905.
Wilt u wel tijdig reserveren?

De direktie wenst iedereen prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1983.

VUURWERK
voorverkoop vanaf maandag 20 december.

Knalvuurwerk
Vuurpijlen
Siervuurwerk
Kindervuifyverk

kpakVuurwerkpakketten

Verkoop en afhalen bestelde vuurwerk op donderdag
30 en vrijdag 31 december a Nagaan personen boven
16 jaar. ^P

Kerkepad centrum
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. 1921

hebben we deze week in de aanbieding.
Zo zijn er al dichte v.a. 12,50 en
muiltjes met hak v.a. 17,50.
Kom ze vrijblijvend passen bij

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, Telefoon 05752-1342

Wilt u voor de a.s. feestdagen voor uw personeel
of uw relaties nog

kerstpakketten
hebben? Wij willen ze graag voor u verzorgen.

Café-Rest. en Levensmiddelenbedrijf

Th J. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, tel. 6614.

18 december. Aanvang 20.00 uur.

Grote Klaverjaswedstrijd

In Café-Wegrestaurant

DE BOGGELAAR
Vordenseweg 32, Warnsveld.

Voor de komende feestdagen makke-
lijk en lekkr. Zo'n heerlijke

koude sfhotel
van Restaurant „de Rotonde". Bereid
zoals het hoort met puur rundvlees en
echte mayonaise.

Bondsrestaurant

„DE ROTONDE
Telefoon 1519. Besteld u op tijd?

ii

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Te koop: Puch Maxi f 100,-. De Steege 44, Tel. 2293

G. Wissels & Zn.
afvalcontainers

Ooyerhoekseweg 13, 7231 SB Warnsveld.
Telefoon 05750-26748

Dameskleding tegen Kerst
Waarom steekt U zich niet even in het nagenoeg
nieuw tegen Kerst en ook tegen zeer bescheiden
prijzen in vergelijk met de mode-centra.
Thans ook de maten 42 t/m 46
Verkoop van 14.00 tot 18.00 uur, indien gesloten
aanbellen s.v.p. Na tel. afspraak ook op andere
uren.

Uw bezoek of een telefoontje wachtend,

"AGNES"
Nieuwstad 20 (in verlengde van Prijs-slag)
Vorden-tel. 05752-1647.

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
d ru kwerkproblemen

geboortekaarten

trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:

enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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